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. EEitim Ogretlm Yrh Bahar Drinemi ile ilgili Bilgilendirme yaprldr

o FakiiLltemizde unvan alanlar ve g<ireve baglayan Uygulamah Birimler Ogretim Gdrevlileri

konusunda bilgilendirme yaprldr

. Akademik Personel YaFn sayrlarrna ulaqrm yolu aktanldr insight performans sorgulama

sisteminin 2018 yrh itiban ile Apex- Akdeniz Performans Sistemi ile izlendifii konusunda

bilgilendirme yaprldt

o Researdaer ID ve Aves Bilgi Sisteminde akademik bilgilerin gtilrcellemelerinin gereklilili

bildirildi
r' o Faktiltemiz Kalite Y<inetim Sistemi 2. Grizetim Tetkiki ve raporu konusunda bilgi verildi

o FaktiLltemiz Akredrtasyon Komisyonunun ara rapor siireci konusunda bilgilendirme yaprldr

o Eggtidtirn Kurulu, kwulug amacl ve faaliyetleri paylagrldr

o Akran ydnderlik programr, amag ve faaliyetleri paylagrldr. Akran y<inderilifi igin tigiincti srmf

d[rencilerinden 17 y<inder belirlendi$i ve uygulanmaya baqlandr$r, bir yrinderin 13-14 birinci

srmf <ilrrencilerine dam gmanhk yapfi $ agrklandr

o ademik darugmanhk siueglerinde, Ogenci Bilgi Formu ve Uygulama Formunun

kullamlmasr ve raporlann gcinderilmesi gerektiSi konuguldu

. Bologna bilgi paketlerinin hazrrlandrg ve Hemgirelik Faktiltesi Elitim Programr Kitabrmn

olugturulduSu paylagrldr

o Akademik Personel uyum programr amag ve faaliyetlerini igeren bilgilendirmenin web

sayfasrndan ulagabileceli paylagldr

o Mesleki Yeterlilik Tamamlama Programr konusunda bilgilendirme yaprldr. Programrn 1.2.3.

srnrf d[rencileri igin 23 Apustos 20 Eyliil tarihleri kapsamrnda yaprlacapr belirtildi. Akademik

Performans Yrinetim Sistemi konusunda bilgi paylaqrmr yaprldr. Sistemin mevcut durumda

gdru$ agamasrnda oldufu aktarrldr.

. Veri depolama sistemi konusunda bilgi paylagrmr yaprldr

o abilim dah baqkanhklan tarafindan bahar drinemi ders deferlendirmeleri sunuldu

o Olgme deEerlendirme smav soru analizleri stireci paylagrldr

e Ders grirevlendirmeleri ve dalrhmlan paylagrldr

o Faktilte eggiidtiim sistemi paylagildr



t

e Akademik kurul iiyelerine incelemeleri amacr ile sunulan komisyon raporlan konusundaki

gortiqler paylagrldr

o Birinci srmf tisencileri igin gergeklegtirilen Uyum Programma Faktiltemiz Program

Qilrilrlanrun eklenmesi gerekcili belirtildi

o Mesleki ingilizce Dersinin 10. Program Qil<trsrna katkrsr konusunda ilgili rigretim elemam ile

gcirtigtilerek gerektipinde iyilegtirme stirecinin baglatrlmasr gtiriigtildti

o Faki.iltemiz Yemin Tdrenlerinde O$encilere belgelerinin fakiiltemiz dfl,retim elemanlan

tarafindan veri lme si grirtiqtiLldU


